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Domeniu
Axa Prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul
competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Prioritatea de Investitii 1b): Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de
legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si
invatamantul superior
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Alocare totala apel
Lansare
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Finantare
nerambursabila
acordata
Aplicanti
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tip
intreprindere

Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI
Tip proiect: Proiect tehnologic inovativ
Proiectul tehnologic inovativ are ca scop încurajarea investițiilor private în
CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării
în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/ sau procese noi sau
substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe
cercetare sau pe drepturi de proprietate industrială.
Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici din
România cu activitate de CD, dar pentru care activitatea de CD NU constituie
obiectul principal de activitate..
Proiectele tehnologice inovative au ca scop realizarea unei inovări de produs
(bunuri / pentru) sau de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor
ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, proprie
sau achiziționată.
Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi
realizată de întreprindere singură sau prin colaborare efectivă cu una sau cel
mult două organizații de cercetare partenere.
Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant
întreprindere sau în consorțiu de către un solicitant întreprindere, care este
coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare, care
vor încheia un acord de colaborare/ perteneriat cu întreprinderea
Valoarea globală a acestui apel este de 281 milioane lei.
TBD


maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 iunie 2023.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate
depăși 15.000.000 lei.
a)

Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației
relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.
b) Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este în obiectul de activitate al
solicitantului și nu constituie obiectul principal de activitate.
c) Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile
publice, şi-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a
altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale
d) Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate
e) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile
sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale
comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată
prin lege.
f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma

Conditii
parteneriat

unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat
ilegal și incompatibil cu piața internă.
g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii
3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
h) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie,
implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârșirea altor infracţiuni
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
i) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară
în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii
de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri
concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după
finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.
j) Solicitantul deţine titlul de proprietate sau contract de închiriere pe o perioadă
de cel puţin 3 ani după terminarea proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani
după terminarea proiectului pentru întreprinderi mari, pentru clădirea/ spaţiul
unde se vor desfăşura activităţile proiectului.
k) Solicitantul se încadrează într-una intre categoriile: întreprindere mică/
întreprindere mijlocie/ întreprindere mare
În cazul unui proiect/ activități de cercetare-dezvoltare în care o întreprindere
colaborează efectiv cu una sau două organizaţii de cercetare, este obligatoriu să
fie îndeplinită una din condiţiile de mai jos:
a) întreprinderea participantă suportă costurile integrale ale proiectului; SAU
b) rezultatele colaborării care nu dau naștere la drepturi de proprietate
intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă și orice DPI care rezultă din
activitățile organizațiilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităților
respective; SAU
c) orice DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt
repartizate între diverșii parteneri la colaborare într-un mod care reflectă în
mod adecvat pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora; SAU
d) organizațiile de cercetare primesc o compensație echivalentă cu prețul de
piață pentru DPI care rezultă din propriile activități și care sunt atribuite
întreprinderii participante sau pentru DPI la care întreprinderii participante i se
alocă drepturi de acces. Valoarea absolută a oricărei contribuții, atât
financiare, cât și nefinanciare, a întreprinderii participante la costurile
activităților organizațiilor de cercetare care au condus la DPI în cauză poate fi
dedusă din compensația respectivă. Compensația primită este considerată ca
fiind echivalentă cu prețul pieței dacă aceasta permite organizațiilor de
cercetare în cauză să se bucure integral de beneficiile economice ale
drepturilor respective, ceea ce este cazul când este îndeplinită una dintre
următoarele condiții:
(i) valoarea compensației a fost stabilită printr-o procedură de
vânzare competitivă deschisă, transparentă și nediscriminatorie;
sau
(ii) evaluarea efectuată de un expert independent confirmă faptul
că valoarea compensației este cel puțin egală cu prețul pieței; sau
(iii) organizația de cercetare, în calitate de vânzător, poate
demonstra că a negociat efectiv compensația, în condiții de
concurență deplină, pentru a obține beneficiul economic maxim în
momentul încheierii contractului, ținând cont și de obiectivele
statutare; sau
(iv) în cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de
preemțiune al întreprinderii care colaborează în ceea ce privește
DPI generate de organizațiile de cercetare care colaborează, atunci
când entitățile respective exercită dreptul reciproc de a solicita
oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la terți,
astfel încât întreprinderea care colaborează trebuie să își adapteze
oferta în consecință.
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Activitati eligibile
finantate:

Activităţile realizate de organizaţiile de cercetare partenere se finanţează cu
100% din costurile eligibile.
Tipuri de activități eligibile

Beneficiari

Cercetare industrială
Dezvoltare experimentală
Realizarea de studii de fezabilitate
pregătitoare pentru activitățile CD



Întreprinderi cu activitate de CD,
dar
pentru
care
activitatea
principală nu este activitate de CD




Organizații de cercetare
IMM-uri cu activitate de CD, dar
pentru care activitatea principală
nu este activitate de CD
Organizații de cercetare

Activități de inovare privind obţinerea,
validarea și protejarea brevetelor și
altor active necorporale


Alte activități de inovare:
- detașarea de personal cu înaltă
calificare
- achiziția de servicii de consultanță în
domeniul inovării
- achiziția de servicii de sprijinire a
inovării
Inovare de proces și organizațională
Investiții inițiale pentru inovare în
vederea introducerii în producție a
rezultatelor obținute din cercetaredezvoltare



IMM-uri cu activitate de CD, dar
pentru care activitatea principală
nu este activitate de CD



Întreprinderi cu activitate de CD,
dar
pentru
care
activitatea
principală nu este activitate de CD

Prezenţa în proiect a activităţilor de dezvoltare experimentală este
obligatorie.
Prezenţa în proiect a activităţilor pentru introducerea în producţie a
rezultatelor cercetării (investiții inițiale pentru inovare) este obligatorie.
Pentru îndeplinirea acestei condiţii nu se ia în considerare achiziţia de servicii
pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri.

Domenii eligibile

Întreprinderile mari din regiunea București-Ilfov trebuie să demonstreze
că investițiile inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice.
Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare,
Specializare inteligentă

Bioeconomia

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

Energie, mediu și schimbări climatice

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 Sănătate, domeniu prioritar de interes național.



Cheltuieli eligibile
(pe scurt)

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/ dezvoltare
experimentală
(exemple: cheltuieli cu salariile, active, servicii,
amortizare spatii realizare proiect, inchiriere teren, achizitionare de
substante, materiale etc)
B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregătitoare pentru
activități CD (Întreprinderile nu pot solicita asistență financiară
nerambursabilă pentru studii de fezabiliate pregătitoare pentru activități
de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de
înregistrarea cererii de finanţare.)
C. Cheltuieli pentru activități de inovare (eligibile pentru IMM) (exemple:
obtinere validare brevete, servicii de inovare, acces la baze de date, acces
biblioteci, servicii cercetare de piata)
D. Cheltuieli pentru inovare de proces și organizațională (eligibile pentru
IMM) (exemple: cheltuieli personal, achizitii brevete, drepturi de utilizare,
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servicii inovare)
E. Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare (exemple:
achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente și în
active necorporale)
F. Cheltuieli generale de administrație (regie) - (sunt eligibile prin aplicarea
unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, fără a lua
în considerare costurile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare și
exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii
Procente de finantare
Activitate
Cercetare industrială
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu
diseminarea rezultatelor
Dezvoltare experimentală
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu
diseminarea rezultatelor
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru
activitățile CD
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate
industrială și alte activități de inovare pentru IMM:
- detașarea de personal cu înaltă calificare
- achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării
- achiziția de servicii de sprijinire a inovării
Achiziția de servicii de consultanţă în domeniul inovării şi
servicii de sprijinire a inovării (opțiune)
Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)
Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
Municipiul București

Mare
50%
65%

Întreprindere
Mijlocie
Mică
60%
70%
75%
80%

25%
40%

35%
50%

45%
60%

50%

60%

70%

-

50%

50%

-

Max. 0,8 milioane lei (0,2
milioane EUR) per 3 ani
50%
50%

15%

25%

35%

10%

20%

30%

(2015-2017)

(2018-2020)

(2015-2017)

(2015-2017)

(2018-2020)

(2018-2020)

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
regiunea Vest și în județul Ilfov

35%

45%

55%

Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

60%

70%

Exemple de criterii de evaluare eliminatorii ale proiectelor:
1. Proiectul se incadreaza in unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sanatate
2. Proiectul conține activități de dezvoltare experimentală și activități de introducere în producțiw a
rezultatelor cercetării
3. Solicitantul întreprindere desfășoară activități reprezentând cel puțin 70% din costurile eligibile ale
proiectului (prin asistența financiară nerambursabilă ce revine întreprinderii și prin contribuția privată
eligibilă a acesteia)
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